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تقرير

التقني
الكالم عليه يكهرب احدًا ويستنفره
للجهر برفضه ،بل امسى استعجاله
ضـ ـ ــروريـ ـ ــا وحـ ـتـ ـمـ ـي ــا بـ ـغـ ـي ــة ات ــاح ــة
مناخات هادئة بعيدة من التخويف
بــال ـفــراغ ،وت ــدارك ــا ل ــه ،لــاتـفــاق على
القانون الجديدّ .
م ــرة بـعــد اخ ــرى دق رئـيــس املجلس
نــاقــوس خـطــر ت ـهــاوي امل ـهــل ،وحــدد
بضعة معطيات:
 1ـ الوصول الى قانون جديد حاصل
في خــال اسابيع .يضيف« :لــم يعد
الوقت بني ايدينا كالسابق كي نقول
ان متسعًا منه ال يــزال امامنا .نحن
نعمل على روزنــامــة اسابيع وليس
اشهرًا».
 2ـ ـ ـ س ـتــدخــل الـنـسـبـيــة ف ــي ال ـقــانــون
ال ـج ــدي ــد ،وه ــو خ ـيــار ال عـ ــودة عـنــه.
م ـع ـظ ــم االف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء ب ـ ــات ـ ــوا ي ــدع ـم ــون
م ـج ــارات ـه ــا ،وإن ه ــم اخ ـت ـل ـفــوا على
جرعتها« :حتى وليد جنبالط الذي
ك ــان ي ـعــارض ـهــا ،ب ــات يــؤيــدهــا بعد
االف ـ ـكـ ــار امل ـت ـب ــادل ــة م ـع ــه .م ـنــاق ـشــات
االي ــام املقبلة تكمن فــي املـقــدار الــذي
ُ
سيلحظ منها في القانون ،كاملة او
جزئية».
 3ـ ـ ـ بـ ـع ــد تـ ـه ـ ّـي ــب االفـ ـ ــرقـ ـ ــاء جـمـيـعــا
ـس الـجـمـهــوريــة بــالـفــراغ
تـلــويــح رئـيـ ّ
فــي حــال تـعــذر الـتــوافــق على قانون
ج ــدي ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ،انـ ـتـ ـق ــل الـ ـج ــدل
الداخلي من اخطار الفراغ الى سبل
تجنبه بــإجــراء يــن مـتــازمــن ،وسط
عــامــة اسـتـفـهــام غــامـضــة حيالهما،
ه ــي تــزام ـن ـه ـمــا او ي ـس ـبــق احــده ـمــا
اآلخــر :االتفاق على القانون الجديد
والتمديد التقني .ما يبدو في موقف
رئ ـيــس ال ـبــرملــان قــولــه ف ــي الـســاعــات
امل ـن ـصــرمــة «ان ال ـت ـمــديــد ك ـهــدف في
ذاتــه مرفوض ولــن أسير به اآلن وال
في ما بعد .اما التمديد التقني فبات
ض ـ ــرورة ل ـت ـفــادي الـ ـف ــراغ ويـفـتــرض
اقــراره بعد ابــرام تفاهم بني االفرقاء
على القانون الجديد لالنتخاب .لن
يـسـتـغــرق اكـثــر مــن امل ــدة الـضــروريــة
التي يتطلبها اقراره ومن ثم وضعه
مـ ــوضـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ .م ـ ــا ان ي ـح ـصــل
االت ـفــاق عـلــى امل ـبــادى الرئيسية في
ال ـق ــان ــون ،نــذهــب ف ــورًا ال ــى الـتـمــديــد
التقني .لن يكون هذا التفاهم ّ
سريًا،
بل واضحًا معلنًا يحترمه الجميع،
فـيــأتــي الـتـمــديــد الـتـقـنــي تـبـعــا لذلك
ع ـل ــى ان ـ ــه آلـ ـي ــة الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى اج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي الـخــريــف
امل ـق ـب ــل ،م ــن ض ـمــن امل ـه ــل الـقــانــونـيــة
الجديدة».

«الجماعة اإلسالمية»:
األولوية للتحالف مع «المستقبل» ...رغم التباين
َ
زادت تصريحات الرئيس سعد
الحريري األخيرة في مصر
التوتر بين قاعدتي تيار
ُ
«المستقبل» و«الجماعة
اإلسالمية» .رغم التباينات،
َ
يجهد الطرفان للحفاظ على
شعرة معاوية .التنسيق
الذي بدأ بهدف الدفع نحو
يصل
تحالف نيابي بينهما،
لم ِ
ّ
مستمر.
إلى مكان ،لكنه َّ
«الجماعة» ترى أن «األولوية
هي للتحالف مع المستقبل
بعد الساحة اإلسالمية» ،فيما
التيار ال يزال ُمرتبكًا
ميسم رزق
التفاوض بني «الجماعة اإلسالمية»
وتـ ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» ق ــائ ــم ف ــي شــأن
التحالف بينهما في عدد ُمن الدوائر
في االنتخابات النيابية املقبلة ،لكن
من دون نتائج حاسمة بعد .وفيما
َّ
ي ـت ــردد أن الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
َّ
ّ
غ ـ ـيـ ــر مـ ـتـ ـح ــم ــس لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف ،وأن
«الـجـمــاعــة» تستعد لـخــوض معارك
فــي عــدد مــن املـنــاطــق ،خصوصًا في
إقليم الـخــروب ،حيث قــررت ترشيح
ّ
م ــرش ـ َـح ــن ع ــن امل ـق ـعــديــن ال ـس ـنـ ّـيــن،
َّ
ّ
ت ـن ـفــي مـ ـص ــادره ــا ذل ـ ــك ،مـ ــؤكـ ــدة أن
األول ـ ــوي ـ ــة فـ ــي ُال ـت ـح ــال ـف ــات «ت ـص ـ ّـب
ملصلحة تيار املستقبل بعد الساحة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» .س ـق ـطــت  8و 14آذار،
وال ي ــزال «إخـ ــوان لـبـنــان» ي ــرون في
التفاهم مع تيار املستقبل مصلحة
ط ــائ ـف ـي ــة ومـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة .وال ـ ـعـ ــارفـ ــون
بأسرار العالقة بني الطرفني يؤكدون
َّ
أن النائب عـمــاد الـحــوت لطاملا دفع
فــي اتـجــاه هــذا التحالف ،خصوصًا
أنـ ـ ــه مـ ــن املـ ـنـ ـح ــازي ــن إلـ ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
ال ـحــريــري« ،ظــاملــا أو مـظـلــومــا» .لكن
َّ
ذلك ال يعني أن «الجماعة» ال تطمح
إل ــى تــوسـيــع تمثيلها إل ــى أكـثــر من
نائبها الــوحـيــد فــي املـجـلــس املقبل.
ح ـس ـمــت «ال ـج ـم ــاع ــة» أم ــره ــا لـجـهــة
الـ ـتـ ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وي ـب ـقــى
أن يـعـطــي رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة كلمته
األخيرة ،في ظل كالم عن «معارضة

س ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة» مل ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف
عـلــى خـلـفـيــة ال ـعــاقــات اإلخ ــوان ـي ــة ـ ـ
السعودية املـتــوتــرة .أضــف إلــى ذلك
َّ
أن زي ـ ــارة ال ـح ــري ــري األخـ ـي ــرة ملصر
عبد الفتاح السيسي قــد تجعل أمر
الـتـحــالــف أكـثــر صـعــوبــة .فـقــد أثــارت
التصريحات الحريرية األخـيــرة في
ال ـقــاهــرة غـضــب قـ ُـاعــدة «الـجـمــاعــة»،
تحديدًا لجهة ما نسب إلى الحريري
أن «مـصــر نجحت فــي وقــف مخطط
جماعة اإلخ ــوان لتحويل مصر إلى
دولـ ـ ــة دي ـن ـي ــة .وان نـ ـج ــاح اإلخـ ـ ــوان
ً
كان كفيال بتبرير مساعي إسرائيل
في الحصول على االعـتــراف الدولي
بفكرة الدولة اليهودية» .على خلفية
هذا الكالم نشبت «حرب» إلكترونية،
تـبــادل فيها جمهور الطرفني التهم
والتخوين .من املعروف أن األرضية
صــال ـحــة الش ـت ـبــاك س ـيــاســي ف ــي أي
ل ـح ـظــة ،م ـنــذ أحـ ـ ــداث ف ــض اعـتـصــام
رابـ ـع ــة ،ل ـكــن ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـيــادة
تبدو األمور أكثر «عقالنية»!
على األرض ،تبدو «الجماعة» كأنها
وحدها من ّ
يعد الـعـ ّـدة لالنتخابات،
وس ـ ــط ان ـش ـغ ــال ب ـق ـيــة األط ـ ـ ـ ــراف فــي
ّ
البحث عن قانون انتخابات .ويؤكد
رئـ ـي ــس م ـك ـت ـب ـهــا ال ـس ـي ــاس ــي أس ـعــد
ه ــرم ــوش «أن ـن ــا أط ـل ـق ـنــا مــاكـيـنــاتـنــا
االنتخابية منذ نحو شـهــر» ،مؤكدًا
َّ
أن «التحضيرات تجري وفــق قانون
الستني ألنــه القانون الـنــافــذ» ،وعلى
أس ــاس ــه «ي ـج ــري اخ ـت ـيــار املــرشـحــن
عبر الهيئة االستشارية التي تضم
ك ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ،وتـ ـط ــرح األس ـم ــاء
على الهيئة العامة ،ليحسمها املكتب
ال ـس ـيــاســي .وف ــي ح ــال إق ـ ــرار قــانــون
جديدُ ،يمكن إدخال تعديالت».
ليس واضحًا السبب األساسي لعدم
إلى
وصول التفاوض مع «املستقبل» ّ
نتائج بعد ،ومــا إذا كــان هــذا التعذر
مـ ـ ـ ـ ّ
ـرده إل ـ ــى إصـ ـ ـ ــرار ال ـج ـم ــاع ــة عـلــى
التمثل بأكثر مــن نــائــب ،أو االرتـبــاك
داخ ــل تـيــار املستقبل نتيجة تراجع
حيثيته الشعبية وعــدم قــدرتــه على
َّ
حسم شكل التحالفات ،أو أن له عالقة
ب ــاالرت ـب ــاط ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة لـكـلـيـهـمــا.
بحسب ما أكد هرموش لـ«األخبار»:
«ال شيء محسومًا بعد» ،مشيرًا إلى
ُّ
أنه اتفق مع «املستقبل» على «تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ت ـ ـضـ ــم هـ ــرمـ ــوش
واألمني العام للتيار أحمد الحريري
لبحث األم ــور التفصيلية» .ويشدد

(مروان بو حيدر)

تحضيرات الجماعة
تسير وفق قانون
الستين ألنه
القانون النافذ
على أن «هناك الكثير من األمور التي
تجمعنا مع التيار أكثر من أي طرف
آخـ ــر ،وه ـن ــاك أف ـك ــار ي ـجــري ال ـت ــداول
فـيـهــا» .مــا هــي مـطــالــب «الـجـمــاعــة»؟
َّ
يقول هرموش إن «أولــويــة التحالف
بـ ـع ــد ال ـ ـسـ ــاحـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ت ـص ــبّ
مل ـص ـل ـح ــة ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ل ـك ـن ـنــا
منفتحون على الجميع» .ولفت إلى
َّ
أن «الـ ـخـ ـي ــارات واسـ ـع ــة ف ــي ال ـب ـقــاع
وطـ ــراب ـ ـلـ ــس وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وال مـشـكـلــة
لــدي ـنــا ف ــي ال ـت ـحــالــف ف ــي أي منطقة
ً
أو دائ ــرة مـعـيـنــة» .فـفــي الـبـقــاع مثال
«ال ـخ ـي ــار م ـف ـتــوح ع ـلــى ال ــوزي ــر عبد
الــرح ـيــم مـ ـ ــراد» ،و«فـ ــي طــراب ـلــس مع
الرئيس نجيب ميقاتي» .وحتى مع
الحزب االشتراكي «هناك تفاهم بدأ
فــي الـنـقــابــات واس ـت ـمــر فــي الـبـلــديــة،
ويمكن أن ينسحب على االنتخابات
النيابية» .وإن لم يحصل تحالف بني
املـسـتـقـبــل واالش ـت ــراك ــي ف ــي ال ــدوائ ــر
املشتركة «فحينها سيكون للجماعة
مواقفها الـتــي ستحددها الـقـيــادة».
وم ــاذا عــن الــوزيــر أشــرف ريـفــي؟ بما
َّ
أن األولـ ــويـ ــة ه ــي لـلـ ُـمـسـتـقـبــل ،تجد
«الـ ـجـ ـم ــاع ــة» ن ـف ـس ـهــا م ـض ـط ــرة إل ــى
ّ
االبتعاد عن كل ما يستفزه .وبالتالي
ُ
«لم يكن ريفي من ضمن خياراتها».

وعــن تصريحات الحريري األخـيــرة،
ي ـقــول إن «رئ ـيــس الـحـكــومــة ك ــان في
غ ـنــى ع ــن ب ـيــع هـ ــذا امل ــوق ــف لـلـنـظــام
املصري» .وقد ذهب هرموش إلى أكثر
ً
من ذلك ،متسائال هل «النظام الديني
في اململكة العربية السعودية وإيران
يـ ـش ـ ّـرع وج ـ ــود ال ــدول ــة ال ـي ـه ــودي ــة»؟
ولفت إلى أن هذا التصريح «لن يؤثر
عـلــى املـشـهــد االنـتـخــابــي ،لـكــن يمكن
أن ي ـك ــون ه ـن ــاك إعـ ـ ــادة نـ ـظ ــر» ،ومــن
ّ
امل ــؤك ــد أن «املـ ــوضـ ــوع س ـي ـطــرح في
االجتماعات الثنائية التي تعقد بني
الجماعة والتيار».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـب ــدو «امل ـس ـت ـق ـبــل» في
حــالــة ارت ـب ــاك .حـتــى اآلن ،لــم يحسم
أس ـ ـمـ ــاء م ــرش ـح ـي ــه ،ول ـ ــم ي ـص ــل إل ــى
ص ــورة واض ـحــة بـشــأن االنـتـخــابــات،
خـ ـص ــوص ــا أن «ال انـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
األفـ ــق» ،بحسب م ـصــادر مستقبلية
أشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى «أنـ ـ ـن ـ ــا عـ ـل ــى ت ــواص ــل
مـ ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة دون
َّ
اس ـت ـث ـنــاء» ،الف ـتــة ال ــى أن «الـجـمــاعــة
على ما يبدو تريد أن تكون لها كتلة
نيابية فــي مختلف ال ــدوائ ــر» .وهــذا
يعني أن «يـتـنــازل الـتـيــار عــن بعض
املقاعد السنية في أكثر من منطقة».
َّ
وف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ت ـقــول امل ـص ــادر إن
«ال ـت ـف ــاه ــم ال ي ـ ــزال مـسـتـعـصـيــا ،في
بيروت وعكار وصيدا ،إذ يجري أخذ
خصوصية كــل دائ ــرة فــي االعـتـبــار».
وعلى عكس الجماعة ،يرى املستقبل
َّ
أن «ع ــدم الـتــوصــل إلــى قــانــون جديد
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ي ـص ـ ّـع ــب ع ـل ــى ال ـت ـيــار
ح ـســم ت ـحــال ـفــاتــه ،وال يـمـكــن الـبـنــاء
على نتائج قــانــون الستني ألنــه بات
فــي حـكــم امل ـي ــت» .ون ـفــت امل ـص ــادر ما
َّ
ي ـت ــردد ع ــن م ـعــارضــة س ـعــوديــة ،ألن
ُ
«اململكة غائبة كليًا ،وهي لم تتدخل
م ــع ال ـح ــري ــري ف ــي م ـل ـفــات أك ـث ــر دقــة
تنف إمكان أن
وحساسية» .لكنها لم ِ
يكون لبعض القضايا األخرى تأثير،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بــامل ـلــف
املـ ـ ـص ـ ــري« ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـل ــق ح ــال ــة مــن
التخبط عند قــاعــدة الـجـمــاعــة ،وفي
ال ــوق ــت نـفـســه يـثـيــر شـكــوكـنــا لجهة
عدم حسم كل أصواتها ملصلحتنا»،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن «آثـ ـ ـ ـ ــار االشـ ـتـ ـب ــاك
الـسـيــاســي ال ــذي حـصــل بيننا وبــن
الـجـمــاعــة عـلــى خلفية تـبــايــن موقف
الطرفني من أحــداث مصر ،بعد خلع
الــرئ ـيــس ال ـســابــق مـحـمــد مــرســي ،لم
ُ
تزل نهائيًا».

ّ
هل سلم المغرب تاج الدين لـ«»CIA؟
تقرير

م ـحــددة مــن الـلـبـنــانـيــن ،واسـتـبـعــاد
ن ـص ـف ـهــم ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،ع ـل ــى شــاك ـلــة
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الـطــائـفـيــة والـسـيــاسـيــة
األخرى في لبنان والشرق!
ّ
الحرية أكثر
وفيما تضيق مساحة
ف ــأك ـث ــر ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـت ــي ت ـس ـ ّـوق
ل ـن ـف ـس ـهــا ح ــام ـي ــة ل ـل ـح ــري ــات ،تـفـتــح
الـ ـ ــ« »AUBأبــوابـهــا ملحاضرين مثل
ّ
ّ
الـسـيــدة أرب ـي ــا بــربـيــر ،املــوظ ـفــة في
ّ
ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،والـ ـت ــي تــولــت
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل امل ـ ــاضـ ـ ــي تـ ـ ــدريـ ـ ــس مـ ـ ــادة
«اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي
ومـ ـك ــافـ ـح ــة واالره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .وب ـح ـســب
م ـصــادر مــن داخ ــل الـجــامـعــة ،عمدت
ب ــربـ ـي ــر إل ـ ـ ــى ت ــوصـ ـي ــف ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ّ
كمنظمة إرهــابـيــة فــي محاضراتها،
ـدد مــن التالميذ،
مــا أثــار اعـتــراض عـ
ٍ ّ
ف ـم ــا ك ـ ــان م ــن ب ــرب ـي ــر إل أن ع ـمــدت
إلــى ّ تهديد الـطــاب بتقديم شكاوى
بحقهم ل ــدى «الـسـلـطــات املختصة»
في الجامعة!

ب ـ ـعـ ــد اخـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاف رجـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـل ـب ـن ــان ــي ق ــاس ــم ت ـ ــاج ال ــدي ــن مــن
ق ـ ـبـ ــل االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات املـ ـغ ــربـ ـي ــة
فـ ــي مـ ـط ــار م ـح ـم ــد الـ ـخ ــام ــس فــي
مدينة ال ــدار البيضاء فــي املغرب،
قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــن ،راج ـ ـ ــت
معلومات أمس عن قيام السلطات
املـغــربـيــة بتسليم ت ــاج الــديــن إلــى
االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة .وأوقــف
تاج الدين بتاريخ  12آذار الحالي
بـسـبــب «م ــذك ــرة اع ـت ـقــال» ص ــادرة
ب ـح ـق ــه مـ ــن «االنـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــول» بـتـهـمــة
دعـ ـ ــم حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــهُ ،
وس ـ ـجـ ــن خ ــال
األس ـب ــوع ــن األخ ـي ــري ــن ف ــي سجن
رقـ ــم  2ف ــي م ــدي ـن ــة سـ ــا ،لـ ـ «ك ــون ــه
امل ـ ـكـ ــان األق ـ ـ ـ ــرب مل ـح ـك ـم ــة ال ـن ـقــض
ب ــال ــرب ــاط ال ـتــي ت ـتــولــى ال ـن ـظــر في
امللف» ،بحسب موقع شبكة «سي.
أن .أن ».العربية.
ّ
إل أن الــافــت فــي تقرير «ســي .أن.

أن ،».هو أن محكمة النقض لديها
مـهـلــة  60يــومــا قـبــل ال ـتـ ّ
ـوصــل إلــى
نتيجة في امللف ،وأنه «إذا انقضت
املدة دون التوصل إلى نتيجة ،يتم
إطــاق ســراح املشتبه بــه» .ونقلت
الشبكة عن مصدر مغربي ،رفض
ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،أن اج ـ ـ ــراء ات
الترحيل إلــى أميركا التي تطالب
بـ ــاع ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه ،ح ـ ـتـ ــى وإن ت ــوص ــل
القضاء املغربي إلى هذا القرار في
مـلــف ت ــاج ال ــدي ــن« ،تـبـقــى مـعـقــدة،
إذ تتطلب توقيع وزي ــر الداخلية
ووزيـ ــر ال ـعــدل ورئ ـيــس الـحـكــومــة،
مـ ّـمــا ج ـعــل حـ ــاالت مـشــابـهــة لـتــاج
الــديــن تنتهى بــاإلفــراج» .وأضــاف
امل ـص ــدر «أن م ــن ال ـص ـعــب الـتـنـ ّـبــؤ
ب ـم ـص ـيــر ت ـ ــاج الـ ــديـ ــن .هـ ــل سـيـتــم
ت ــرحـ ـيـ ـل ــه أم سـ ـيـ ـطـ ـل ــق س ـ ــراح ـ ــه،
خـ ــاصـ ــة أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ي ـم ـكــن أن ي ــؤث ــر ك ــذل ــك ف ــي امل ـل ــف،

االستخبارات المغربية
تقوم بدور «مشبوه»
لناحية جمع معلومات
ومراقبة لبنانيين

رغم أنه من ناحية قانونية يبقى
أمـ ــر تــرح ـي ـلــه م ـس ـت ـب ـع ـدًا ،خــاصــة
إذا طلب بلده األصـلــي ،أي لبنان،
ت ــرحـ ـي ــل تـ ـ ــاج ال ـ ــدي ـ ــن إلـ ـ ــى ت ــراب ــه
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» .وي ـف ـت ــح ك ـ ــام م ـصــدر
ال ـش ـب ـك ــة ال ـ ـبـ ــاب عـ ـل ــى مـ ـح ــوري ــن:
ّ
األول ،إن صـ ّـح خبر الترحيل ،هو

قيام األميركيني بإجراء ات سريعة
لترحيل تــاج الــديــن إلــى الــواليــات
املـتـحــدة وتسليمه إلــى املـخــابــرات
األميركيةّ .أما املحور الثاني ،فهو
الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ق ــام ــت ب ــه الـسـلـطــات
اللبنانية ووزارة الخارجية ،وهل
ط ــال ـب ـت ــا بـ ــاس ـ ـتـ ــرداده أم ال؟ وم ــا
هــي الضغوط الـتــي مــورســت على
السلطات املغربية ملنع تسليمه؟
وه ـ ــو م ــا ل ــم ت ـس ـت ـطــع «األخ ـ ـبـ ــار»
التأكد منه ليل أمس .وفي السياق،
علمت «األخبار» أن االستخبارات
امل ـغ ــرب ـي ــة ت ـق ــوم ب ـ ــدور «م ـش ـب ــوه»
لناحية جـمــع مـعـلــومــات ومــراقـبــة
لبنانيني ملصلحة االسـتـخـبــارات
األميركية في القارة األفريقية ،بما
ّ
يهدد سالمة املواطنني اللبنانيني
والـ ـع ــاق ــات الــرس ـم ـيــة ب ــن لـبـنــان
واململكة املغربية.
(األخبار)

